
Протокол №5 

від 11.03.2021 р. засідання методичної ради БТФ  

ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького 

 

Присутні:  

доценти Лобойко Ю.В., Крушельницька О.В.,   

Кропивка Ю.Г., Гордійчук Н.М., 

Голодюк І.П.,  Барило Б.С., студенти 

Маренич О.В., Якімова Є.О. 

 

 

Порядок денний: 

1. Розгляд та затвердження робочих навчальних планів освітніх ступенів 

Бакалавр та Магістр за спеціальностями 204 «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» та 207 «Водні біоресурси та 

аквакультура». 

2. Розгляд, обговорення тестових завдань з навчальних дисциплін «Основи 

охорони праці» та «Охорона праці в галузі» на тему «Процедура 

проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань (отруєнь) та аварій на виробництві» 

І.Г. Ярошович, Б.П. Чайковський, Б.М. Миктчак, Т.С. Ярошович. 

3. Розгляд, обговорення білетів для здачі підсумкового екзамену з 

фахових дисциплін з спеціальностей 204 Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва та тестових завдань для 

підсумкового контролю 207 Водні біоресурси та аквакультура освітній 

ступень «Бакалавр». 

4. Різне. 
 

Слухали:  
1. Голову методичної ради факультету доцента Лобойка Ю.В., яка 

рекомендувала затвердити робочі навчальні плани освітніх ступенів 

Бакалавр та Магістр за спеціальностями 204 «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» та 207 «Водні біоресурси та 

аквакультура». 

2.  Секретаря методичної ради доц. Барила Б.С, який зазначив що на 

тестові завдання  з навчальних дисциплін «Основи охорони праці» та 

«Охорона праці в галузі» на тему «Процедура проведення розслідування 

та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань 

(отруєнь) та аварій на виробництві» є позитивні рецензії та витяг з 

протоколу засідання кафедри технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва про допуск до друку. 

3. Голову методичної ради доцента Лобойка Ю.В., який зазначив, що 

білети для здачі підсумкового екзамену з фахових дисциплін та тестові 

завдання для підсумкового контролю з спеціальностей детально 

розглядалися і обговорювалися на методичних комісіях спеціальностей 

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 207 

Водні біоресурси та аквакультура, і рекомендує їх затвердити. 

4. Різне.  



Ухвалили:  
1. Затвердити робочі навчальні плани освітніх ступенів Бакалавр та 

Магістр за спеціальностями 204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» та 207 «Водні біоресурси та аквакультура». 

2. Рекомендувати до друку тестові завдання  з навчальних дисциплін 

«Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі» на тему 

«Процедура проведення розслідування та ведення обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань (отруєнь) та аварій на виробництві» 

І.Г. Ярошович, Б.П. Чайковський, Б.М. Миктчак, Т.С. Ярошович. 

3. Затвердити білети для здачі підсумкового екзамену з фахових дисциплін 

та тестові завдання для підсумкового контролю з спеціальностей  204 

Технологія виробництва і переробки продукції тварин, 207 Водні 

біоресурси та аквакультура освітній ступень «Бакалавр». 

4. Різне.  
 

 

 

 

Голова методичної ради  

біолого-технологічного ф-ту     Лобойко Ю.В. 
 

Секретар методичної ради  

біолого-технологічного ф-ту     Барило Б.С. 
 

 


